
نن (( :الطالب ددَني هه اللل نللل صص ا  لل خخ هم نه  لل ند ال هب خع نأ خن  نأ هت  خر لم هأ دنأ ي  لإ خل  هق  )11(
نن  لمني لل خسلل هم خل نل ا لو نأ نن  هكللنو نأ خن  نلل هت  خر لملل هأ خن)12(نو لإ هف  نخلل ا نأ دنللأ ي  لإ خل  هقلل  

مم  لظني نع مم  خنو نَني نب  نذا نع دبأ ي  نر هت  خني نص هه)13(نع نللل صصلل ا  لل خخ هم هد  هب خع نأ نه  لل لل ال هق  
لنأ ي نن)14 (لدَني لرَني لسلل نخ ا خل لن ا لإ خل  هقل له  لنلل هدو خن  لملل خم  هت خئ لشلل نملل ا  هدوا  هبلل خع نف ا  

ننو ههلل نك  لللل نذ نل  نأ لة  نمل نني ا لق خل نم ا خنو نَنيل خم  لهلل للني خه نأ نو خم  هه نسلل هف خن نأ هروا  لسلل نخ نن  لذَني لل ا
هن لبني هم خل هن ا نرا خس هخ خل (( ا

ن ان انا :الشيخ شش انا بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أظ قق نا  
... :الطالب

 من أين؟:الشيخ
لمن هنو ق انت(( :الطالب نأ   )) ...

تت ))؟ قال الله عز وجل: (( أمن هنو ق انت (( :الشيخ لمن هللنو قلل ان أ
صم ا َنيرجنو رحمة ربه صدا وق ائ رره. فههي هههذهآن اء اللنيل س اج  )) إلى آخ

قواء بيههن قسهه ننههه ل  شر ق بين ال اناس في عبادة الله عز وجههل وأ قف نن ال الية بيا
دد عن قمن هو عاص بعي رره و مما إلى آخ مدا وقائ قمن هو قانت آناء الليل ساج
.الله عز وجل
نسدوجود والقيام قء الليل في ال نم الطاعة آنا قرها دوا ره نن ظا ومن فوائد الية أ
رم الليههل أن نن الفضههل فههي قيهها ق انت ذلك وأ ني أي في الصلة ولكن الس انة ب
نقرآن بالس انة رمن تقييد ال قسه وهذا  ند نس قم  قثه وي انا نثل قفه ويقوم  قم نص .ي انا

رضيلة صلة الليل؛ لقوله: ((  نن اء اللنيل ومن فوائد الية ف نلههتآ قد )) وقههد 
هل الصللل ةعلى ذلك الس انة فقال ال انبي صلى الله عليه وسههلم: (  أفض

نل ة اللنيل نص .( بعد المكتنوبة 
رمن بين أركان الصلة وقههد نة القيام والسدوجود  قل ومن فوائد هذه الية فضي
دف ندوجود شههري نسهه رره وال شك رذ دف بهه رري نن القيام شهه قأ قء التفسير  قه ذلك أث انا شج ن انا و ني قب
رته قئ .بهي
معها رم رره إلههى اللههه جا ننه ي انبغي للنسان أن يكون في سي ومن فوائد الية أ

نرجاء؛ لقوله: ((  هر الخر ة وَنيرجللنو رحمللة ربللهبين الخوف وال نذ  ))َنيح
للب جههانب الخههوف؟ قغ نب جانب الرجاء أو ي لل قغ ني مء أو  ولكن هل يكونان سوا
نؤه قمن قال: ي انبغي أن يكون رجهها رم انهم  في هذا أقوال لرباب السلوك: ف
ندهما اختل طيرانههه قههال المههام قح مدا كدوج اناحي الطير إذا مال أ نفه واح وخو

قب: أحمد رحمه الله قلهه قغ نيهمهها  مدا فأ نؤه واحهه نفه ورجهها " ي انبغي أن يكون خههو
قب جانب الخوف أدخله فههي اليههاس والق انههوط، نل نبه "؛ لنه إن غ قك صاح قل ه
رمههن مكههر اللههه، وقههال بعههض شمههن  قلههه فههي ال نلب جانب الرجاء أدخ قغ وإن 



للههب جهانب الرجههاء؛ لقههول اللهه تعهالى فههي قغ ني أرباب السلوك: ي انبغي أن 
صراالحديث القدسي: (  لن بللأ ي خنيلل نظلل دن عبدي بللأ ي فللإن  نظ أن ا عند 

ررا فله لن بأ ي ش نظ للب جانب الرجاء، وقههالفله وإن  قغ ني  ) وعلى هذا ف
قل طاعههة:بعض العلماء قعهه رل الطاعات جانب الرجاء فههإذا ف للب ع اند فع قغ ني  

نن رإ نمهها فهي فعههل المعصههية فه رب الهرد، أ رن للب جهانب القبهول دون جها قغ ني شل ف
قق ع في المعصية. وقال بعضهم: في رنب الخوف؛ لئل ي قجا للب  قغ ني قلولى أن  ا
نحة يغلب جانب الخوف؛ لص للب جانب الرجاء، وفي حال ال حال المرض يغ

نن ال انبي صلى الله عليه وسههلم قههال: (  لن أحللدكم إل وهللنول نت ل َنيمنو
لن بلل الله لظ هن ال لس خح نب المههوت وهههوهَني رجههد فيههه سههب نو  ) والمريههض قههد 

نن بههالله ولههو قههال نظ نن ال رس شح ني نموت وهو  قي رل للب جانب الرجاء؛  قغ ني قرض ف الم
رسههه نب نف ربيهه قط قج ع في ذلك إلى نفس النسان والنسان هههو  نير قائل: إنه 
محا إلى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعههدها بههل ن انو نج رمن نفسه  قأي  إن ر
مة على طاعة الله نو نق رمن نفسه  رد،ع، وإن رأى  قت شر نعدها بالعذاب حتى ي قو قت قي فل
قن الظهن بهالله رسه شح ني للب جانب الرجاء حتى  قغ مما بها فلي مة عليها وقيا قر قب ومثا
رسه والنسان في بعض الحيههان يكهون يغلههب وهذا يرج ع إلى النسان نف
للب هذا قغ .هذا وفي بعض الحيان ي
... :الطالب

. نعم يع اني لو قيل بهذا لكان أحسن:الشيخ
رإثبات عذاب الخههرة؛ لقههوله:  هر الخللر ة ((من فوائد اليات  نذ )) ول َنيح

قذر نيح رته، أما ما ليس بثابت فل  قذر الشيء إل بثبو نيح .
نب الربوبيههة؛ رن نلههب جهها قغ ني قلحكههام  ننه فههي بههاب الدوجههزاء وا ومن فوائد الية أ

دبهلقوله: ((  نر نة  نرفنوَنيرجنو رحم قصهه نت نن الربوبيههة هههي الههتي بهها ال  ))؛ ل
.والسلطان

 الههذين يعلمههون والههذين لونومههن فوائههد اليههة الكريمههة أنههه ل يسههتو
قل هللل َنيسللتنوي الللذَنين َنيعلمللنون والللذَنين ليعلمون؛ لقههوله: (( 

.(( َنيعلمنون
ننه جههاء بصههيغة السههتفهام دف به؛ ل قر قت شع نن هذا ال انفي أمر م رمن فوائدها أ و
ق انههى مبا مع قر ششه نم قر  مدا بهه ال انفههي صها قرا نمه نم  ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الستفها
لدي قح نت .ال
نن العلههم يشههرف ومن فوائد الية فضههيلة العلههم ولكههن يدوجههب أن نعلههم أ
رعلم بأسماء اللههه وصههفاته؛ بشرف موضوعه وعلى هذا فأفضل العلوم ال

نن هذا أشرف موضوعات العلم، ثم العلم بأحكامه (  لبه اللهل لد  لر هَني نمن 



هه فأ ي الللدَنين  دق نف صرا َني ثههم تتلههو العلههوم حسههب مراتبههها، وأخههس )،خني
ند عن سبيل الله وعهن طريهق السهلف الصهالح مثهل علهم نص قي العلوم ما 

رمههناالفلسفة علم الكلم علم الكلم وما أشبهه قمههه النسههان  قل ، إل إذا تع
نن مهها ل يتههم مبهها؛ ل نمههه واج نل ند به على أهلههه فه انهها قههد يكههون تع نر أجل أن ي
قد بههن الواجب إل به فهو واجب ولهذا أمر ال انبي عليه الصلة والسلم زيهه
نن تعلههم اللغههات الج انبيههة نلم لغة اليهههود مهه ع أ قع ثابت رضي الله ع انه أن يت
نما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من قل مرا به لكن  نمو مدا ول مأ ليس محمو
قأمههره ال انههبي صههلى اللههه عليههه رتهههم  قغ نل رب لد عليهههم  نر الكتابات من اليهود وال
ممهها؛ نلم لغة اليهود في خلل ستة عشر يو نلم لغة اليهود، وتع قع وسلم أن يت
نن اللغههة قمههها ثههم إ نل قع رمههن الذكيههاء فت قد بههن ثههابت رضههي اللههه ع انههه  شي قز نن  ل
نمها نل قل تع نه قس نية قريبة من اللغة العربية ف رر شب رع  .ال
قعههاظ؛ لت نل ال طيب، من فوائد الية الكريمههة أن أصههحاب العقههول هههم أههه

لكر أولنوا اللب ابلقوله: (  نذ إنم ا َنيت  ).
قمن ل يتذكر فهو ناقص العقل؛ لنه إذا كان ل يتههذكر إل نن  ومن فوائدها أ
نن قصهها شق نن قص العقههل ول شههك، و رق قمن ل يتههذكر يكههون نهها اصحاب العقول ف
شجه ذلك من ال اناحيههة العقليههة ال انظريههة نكر وو قذ نت رصه في ال رله بحسب نق عق
قر ل انفسه إل ما فيههه ال اندوجههاة ول ندوجههاة قتا نن النسان العاقل ل يمكن أن يخ أ
لتعاظ فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن رمن عذاب الله إل بالتذكر وال

رمههن أجههل طلههب مهها هههو  رعهه ظ  نت نكر النسههان وي قذ قتهه ن ظي قحهه  لل انفههس وأنفهه عأ
تر لك من الولى(( خني نخ .((  وللخر ة 

ررين لك قلهههم هههم المتههذ ومن فوائد الية الث اناء على ذوي العقههول حيههث جع
رظين الم انتفعين بما يسمعون رع نت  .الم

هقللنوا ربكللمثم قال الله عز وجل: ((  لت نمنللنوا ا لد الذَنين آ  ))قل َني ا عب ا
رجيه نح تههو رصهه قي قمههن  (قل) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل 
الخطاب إليه، فعلى الول يكون التقههدير: قههل يهها محمههد. وعلههى الثههاني

َني ا عب اد الذَنين آمننوا اتقنوا ربكللميكون التقدير: قل أيها النسان، (( 
شت عليها الكسرة في)) نل دء محذوف وهو الياء التي د  (عباد) ه انا فيها شي

مفهها، (( َني ا عب اد قوله: ((  نء تخفي لد الللذَنين))، وحههذفت اليهها قل َنيلل ا عبلل ا
شصف، ))آمننوا اتقنوا ربكم   الللذَنين آمنللنوا(( (الذين) عطف بيان أو و

ننههه))  (آم انوا) اليمان في اللغة التصديق أو القرار بل نقول: القههرار؛ ل
قمههن بكههذا، نر بكههذا وآ ققهه قمههل يقههال: أ لدي والع قع هو المطابق لليمان في الت
ن انههه مما وعلى هذا ف انقههول: اليمههان هههو القههرار، لك نقه تما التصديق ل يطاب



نرد القههرار كمهها قههاله بعههض طوائههف المبتدعههة مههن هههم؟ أي ليههس مدوجهه
المرجئة؟

المرجئة: الطالب
 الدوجهمية مرجئة الدوجهمية، نقول: هههو القههرار المسههتلزم للقبههول:الشيخ

والذعان. هذا اليمان، إذا لم يستلزم للقبول والذعان فإنه ليس بإيمان
نمنللنوا اتقللنوا ربكللمطيب ((  قبه ":  )) قههال المؤلههفالذَنين آ قذا قعهه " أي 

قظر بل المراد تقههوى اللههه عههز وجههل، واللههه سههبحانه وتعههالى وفي هذا ن
منا إلى يوم الدوجههزاء منا إلى ال انار وأحيا منا إلى نفسه وأحيا نتقوى أحيا يضيف ال

لدت للكلل افرَنينفقد قال الله تعالى: ((  لع هأ لتقنوا الن ار التأ ي   )) بعههدوا
َني ا اَنيه ا الذَنين آمننوا اتقللنوا الللله وذروا ملل ا بقللأ ي مللنأن قال: (( 

هلنوا )) ل: ((إن كنتم مؤمننين الرب ا هك خأ نتلل نل  هنللنوا  نم نن آ لذَني لللل نهلل ا ا هَني نأ نَنيلل ا   
نن  هحللنو لل خف هت خم  هكلل لل نع نل نه  لللل هقللنوا ال لت نوا صة  نف نع نضلل ا هم صف ا  نع ا خضلل نأ نبلل ا  در )130(ال

نر لن ا هقنوا ال لت ربه لكههان فههي اليههةنوا قرت تقوى الله بتقههوى عههذا لس نف  )) فلو 
منا إلى ال انار رسه وأحيا منا إلى نف نن الله يضيف التقوى أحيا قرار فالصواب أ شك قت

منا إلى يوم الدوجزاء كما في قوله: ((  هعللنون فنيللهوأحيا نج هتر صم ا  هقنوا َنينو لت وا
نسر بما تضاف إليه قوله: الى الله قف نت  اتقنوا الللله(( ))، والصحيح أنها 

رنه )) رل سلطا رته وكما رلعظم قسه؛   اتقللنواعههز وجههل، " (( أي اتقوا الله نف
قه))  ربكم قبه بأن تطيعوه "  (أي عهذابه) نقهول الصهحيح: أي الله أي عذا

قسه، وقوله: (بأن تطيعههوه) هههذا تفسههير للتقههوي وعلههى هههذا ف انقههول: نف
نن أصههل التقههوى التقوى طاعههة اللههه بفعههل أوامههره واجت انههاب نههواهيه؛ ل
روقايههة روقايههة وال قوى من ال شق قو روقاية ولهذا يقولون: إن أصلها  مأخوذ من ال
رقي النسان، ول يقي النسهان مهن عههذاب اللهه إل طاعهة هي اتخاذ ما ي
نن أجم ع ما قيل في التقوى أنها طاعة اللههه كمهها قههال الله ولهذا نقول: إ
ةة مههن عههذابه بفعههل أوامههره واجت انههاب المؤلف رحمه الله، أو اتخاذ وقايهه

َني ا عب اد الذَنين آمننوا اتقنوا )) انتهى الكلم (( اتقنوا ربكمنواهيه، (( 
(( ربكم

(للههذين) خههبر ))للذَنين أحسننوا فأ ي هذه الدنني ا حسنة ثم قال: (( 
 ))للذَنين أحسللننوا فللأ ي هللذه الللدنني امقدم و(حس انة) مبتدأ مؤخر (( 

أحس انوا بماذا؟ الحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد اللههه، أمهها
ق ع ول أصد ق من تفسير ال انبي صلى اللههه الحسان في عبادة الله فل أجم

أن تعبللد اللللهعليه وسلم لها حين سأله جبريل عن الحسان فقال: ( 
نراه فللإنه َنيللراك  نبههه )كأنك تراه فإن لم تكن ت إذا عبههد النسههان ر



نق العبادة؛ لنه يعبد الله كأنه يرى اللههه، وهههذا كأنه يراه فسوف يعبده ح
مة علههى كمههال اليقيههن كمهال اليقيههن وإذا كههانت نته مب انيهه يع اني تكون عبههاد
مذا كههذلك فل بههد أن تكههون موافقههة للمههر ول بههد أن تكههون خالصههة، إ
الحسان تمام الخلص وتمام المتابعههة تمههام الخلص وتمههام المتابعههة،

)أن تعبد الللله كأنللك تللراه من أين عرف انا أن هههذا حههده؟ لقههوله: ( 
 وعبادة الله على هذا الوجه مب انية على تمام ايش؟
... :الطالب

 ل، على تمام اليقين (أن تعبد الله كأنك تراه) وهذه مرتبة أعلى:الشيخ
راكمن المرتبة الثانية (   ) يع انههي فههإن لههمفإن لم تكن تراه ف انه َني

تعبده على هذا الوجه فههاعلم أنههه يههراك، ويقههال: إن الول إحسههان فههي
مبا دن في الهرب، يع اني العابد طل دن في الهرب إحسا الطلب والثاني إحسا
مذا الحسان في عبادة الله بهأي شهيء مبا، طيب إ مل من العابد هر أكمل حا
لى اللهه عليهه وسهلم فههي قهوله لدوجبريهل: ( نده ال انهبي ص نده؟ بمها حه نحه
الحس ان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه َنيراك

قن) قزم م انههه أن تكههو مة على تمام اليقين وهههذا يلهه ني ر ان مة مب قده عباد  أي أن تعب
نة الله معا فيها شريع قب قتا نم .العبادة خالصة لله 
رسههن نتح قدن وهو كههثير قههد  قب طيب الحسان إلى عباد الله يكون بالمال وال
إلى عباد الله بالمال كالصدقات والهدايا والهبات، وقد تحسن إلى عبههاد
رتههه فتحملههه قدن كالمساعدة وما أشبه ذلك تعيههن الرجههل فههي داب قب الله بال
عليها أو ترف ع له عليها متههاعه، تعيههن عبههاد اللههه بالدوجههاه والشههفاعة ع انههد
الحاجة إلى ذلك، المهم أن الحسان إلههى عبههاد اللههه مت انههو،ع كههثير، وقههد
نف الذى عن نف الذى وبذل ال اندى وطلقة الوجه، ك ننه ك فسره بعضهم بأ
قدى أي ن انهه نف أذاه فههإنه لههم يحسههن، والثههاني بههذل ال نك قمن لم ي نن  ال اناس؛ ل
ةه م انطلق م انشههرح المعروف، والثالث طلقة الوجه بأن تلقى ال اناس بوج
مذا ايههش؟ إحسههان فههي؟ فههي لبههس، طيههب الحسهان إ قع لطب م ل بوجه مق

 )) أي للذَنين أحسننوا((: قالعبادة الله، وإحسان إلى عباد الله ولهذا 
))فأ ي هللذه الللدنني ا حسللنة في عبادة الله وإلى عباد الله، وقوله: (( 

مقا))فأ ي هذه الدنني ا حسنة قوله: ((  لل   هل ندوجعل (في هذه الدنيا) متع
رمههنوابه(أحس ان )؟ أو نقول: هو خبر مقدم (وحس انة) مبتدأ مؤخر والدوجملة 

المبتدأ والخبر خبر (لهلذين)؟
 الول:الطالب

  طيب نشوف هل بي انهما فر ق في المع انى؟:الشيخ



... :الطالب
 )) (فههيللذَنين أحسننوا فأ ي هللذه الللدنني ا حسللنة إذا قل انا (( :الشيخ

نره (للذين)، هذا وجه هذه الدنيا) متعلقة به(أحس انوا)؟ و(حس انة) مبتدأ خب
 )) انتهههى الكلم (( قل َنيلل ا عبلل اد - للللذَنين أحسللننوا((الوجه الثاني: 

. )) مبتدأ وخبرفأ ي هذه الدنني ا حسنة
 الول:الطالب

 الول أحسن؟ طيب الفر ق بي انهما؟:الشيخ
ون (للهذين:الطالب  إذا وقف انا ه انا يع اني ما كمل انا إلى آخههر اليهة فهإنه يك

أحس انوا) وقف انا (في هذه الدنيا حسهه انة) تكههون الحسهه انة فههي هههذه الههدنيا
فقط

 نعم:الشيخ
  ما كمل انا الية:الطالب

 تمام:الشيخ
 الوجه الثاني تصبح للذين أحسهه انوا فههي هههذه الههدنياخلي انا إذا .. :الطالب

 حس انة تشمل الحس انة في الدنيا وفي الخرة
 ويكون إحسانهم في الدنيا؟:الشيخ

 إحسانهم في الدنيا يتطلب الحس انة:الطالب
قنهم فههي الههدنيا وجزاؤهههم حسهه انة، طيههب هههذا مهها:الشيخ  يع اني أن إحسا

))للذَنين أحسننوا فللأ ي هللذه الللدنني ا مشى عليه المؤلف يقول: " (( 
مذا (في هذه الدنيا) متعلقة بايش؟ بههه(أحسهه انوا)، طيههب " بالطاعة يع اني إ

نههه: أن انهها قل انهها: إن الحسههان وقول المؤلف: " بالطاعة " فيههه قصههور وج
يشمل الحسان في عبادة اللههه والحسههان الههى عبههاد اللههه وعلههى كلم

شرنهها، (( قك  )) لهههم حسنةالمؤلف في العبادة فقط ولكههن الصههحيح مهها ذ
" هي الدوج انة " ولعله اعتمد في هههذا التفسههير علههى: حس انة قال المؤلف
 )) فإن الحس انىللذَنين أحسننوا الحسنى وزَني اد ةقول الله تعالى: (( 

هي الدوج انة والزيادة ال انظر إلههى وجههه اللههه ولكههن س انسههأل هههل (حسهه انة)
تطابق الحس انى ه اناك؟

ل :الطالب
 لماذا؟:الشيخ

... :الطالب
 بس؟:الشيخ

 أشمل من الحس انى.. :الطالب



 ( ل هذي (للذين أحس انوا الحس انى:الشيخ
... :الطالب

ق انى أفعل تفضيل:الطالب شس نح   
نل علههى التفضههيل، فع انههدي أن فههي:الشيخ ند قرة ل تهه  نعم أحس انت وه انا نك

ق انة وهههذا قس قح تفسير هذه الية بما تفسر به تلك الية نظر بل نقول: لهم 
نن المع انى ((  قلق فيحتمل أ للذَنين أحسننوا فأ ي هذه الدنني ا حسنةنمط

نن اللهه ةن يحسه انونه حسه انة؛ ل لل إحسها نكه مء على إحسانهم أي ل )) أي جزا
لرف الكلمة الحس انة حتى نقول: إنها دخلت عليها (ال) الههتي تعالى لم يع
قفها اللههه باسههم التفضههيل الحسهه انى الههتي ليسههت مضا الدوج انة وص للعهد، وأي

قل اللههه تعههالى: ((  ربه قو نتش قحس انة، وهذه  رخلف  ربنلل اشيء أحسن م انها ب
  )) لنها مطابقة لها نعمآتن ا فأ ي الدنني ا حسنة وفأ ي الخر ة حسنة

هض الله واسعة  )) ))للذَنين أحسننوا فأ ي هذه الدنني ا حسنة وأر
 )) أرض الله واسللعة(( كيف الم اناسبة بين ))أرض الله واسعة  ((

نن من للذَنين أحسننوا فأ ي هذه الدنني ا حسنة ((وبين  ))؟ الم اناسبة أ
رمن أكههبر مهها يههدل نن الهدوجرة  جملة الحسان في الدنيا الهدوجرة ل شك؛ ل
قد،ع أهله ووط انه وعشههيرته ومههاله لي ر ق العامل إذ أن المهاجر ي شد رص على 

 أرض((شيء؟ لله يهاجرون الى الله فهههذه الم اناسههبة، وقههوله تعههالى: 
قراتالله واسعة نروا اليههها مههن بيههن الكفههار ومشههاهدة الم انكهه رج  )) فههها

 )) إذا ضههاقت بههك الرض أرض الله واسللعة((صد ق الله عههز وجههل 
نح بمالههك ودارك نشهه شم في دي انك وعرضك ول ت قل شج تس نر شخ قعة ا نس نم ال قث مما ف يو

نن الدين أغلى من ذلك كله، وقههوله:   أرض الللله((وأهلك وعشيرتك فإ
 )) طيب والدار التي كهانوا فيهها ضههيقة؟ نعهم ههي ضهيقة لكهنواسعة

لضيق في الحقيقههة نسعة وال دق مع انوي؛ لن ال رضي ققها  نن ضي دق مع انوي لك رضي
رشههه شدر فرا نره بقهه قدوجهه نح ليق  ةت ضهه إنما يكون بالقلب كم من إنسان فههي بيهه
قدة رشههي قم مرا م انشرح الصههدر، وكههم مههن إنسههان فههي قصههور  وتدوجده مسرو
نة الرض فههي الحقيقههة بال انسههبة للمهههاجر قع قسهه نم ف قغهه رضههيق و ن انههه فههي  ولك
قءه يشاهد الم انكرات ويشاهد ما يؤذيه ومهها يههؤلمه ل نن بقا ددا؛ ل واضحة ج

رضيق، ثم قال تعالى: ((  نن هذا  إنم ا َنينوفى الص ابرون أجرهللمشك أ
 )) (إنما يوفى) أي يعطى و(إنما) أداة حصر والمع انى: مههابغنير حس اب

مرا أكثر من العمال، مرا كثي نفى الصابرون أجرهم إل بغير حساب أي أج قو ني
شونَنينوفى الص ابرونوقوله: ((  نفهه قو نم  )) لمههاذا قههال: الصههابرون وهههم 

ال؟خ؟



... :الطالب
شون ولم يقل: الصابرين:الشيخ نف قو   لماذا قال الصابرون وهم م

 .. :الطالب
  أي في العراب:الشيخ

 فاعل:الطالب
لفي؟:الشيخ قو نم نل  نفي و قو نم نل مفعول به؟ هو   فاعل هو فاعل و

نفى:الطالب قو نم   
 طيب ليش قال: الصههابرون والمعههروف أن المفعههول بههه يكههون:الشيخ

مبا فيقال الصابرين؟ حسن! توك جاي جزاك الله خير م انصو
... :الطالب

  ل ما نقبل إذا مضى نصف الدرس فل مشاركة للتي:الشيخ
بعد يا شيخ... : الطالب

؟.. وين :الشيخ
... :الطالب

  طيب، أجب:الشيخ
ننها نائب فاعل:الطالب  ل
ننها نائب فاعل:الشيخ   ل

 يوفى مب اني للمدوجهول:الطالب
دل به في المع انههى فاعههل فههي:الشيخ مذا نائب فاعل ونائب الفاعل مفعو  إ

اللف ظ، يع اني مع اناه أنه يعرب إعراب الفاعل ولك انه في المع انههى مفعههول
:به قال ابن مالك
لل لئ هر ن ا نل خني لنني نك نله  تل به عن ف اعل     فأ ي م ا  َنيننوب مفعنو
 )) قال المؤلف: " علههى الطاعههةالص ابرونفهمتم؟ طيب وقوله: ((  
وما يبتلون به " فذكر نوعين مههن أنههوا،ع الصههبر وبقههي عليههه واحههد وهههو
الصبر عن معصية الله، إل أن يقال: إن الطاعههة بههالمع انى العههام تشههمل
نفى المؤلف أنوا،ع الصبر. أنههوا،ع قو امتثال المر واجت اناب ال انهي فيكون قد 

 صبر على طاعة الله وصبر عههن معصههية اللههه وصههبر علههى:الصبر ثلثة
أقدار الله المؤلمة، ثلثة، أعلها الصبر على طاعة اللههه ثههم الصههبر عههن
معصية الله ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث نههو،ع الصههبر نفسههه،
نصبر عههن المعصههية منا يعاني من ال ربر فإن النسان أحيا نصا أما من حيث ال
أكثر مما يعاني على الصبر على الطاعة، وكذلك الصههبر علههى البلء قههد



يعاني م انه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة، لكههن
نله؟ ر ع ال انظر عن الصابر أفض شط ن انو،ع: نو،ع الصبر بق نقول من حيث ال

الصبر على الطاعة :الطالب  
نن:الشيخ  الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على القدار لمههاذا؟ ل

رني صح؟ قد يي وجهد ب رس  الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نف
 ... :الطالب

 كيف يا خالد؟ الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسههي وجهههد:الشيخ
بدني؟

..  جهد بدني بفعل الطاعة:الطالب
 تمام بفعل الطاعة نفسها:الشيخ

  وال انفسي الصبر على فعل الطاعة:الطالب
لذن الفدوجر وأنت في الفراش تبههدا:الشيخ قؤ نل ل؟ ي  يع اني معالدوجة ال انفس و

قنا مبكرين حتى تفوت الصلة يحتههاج إلههى نو قت نغط يع اني وتصحو وتقول:  قم ت
نقم، طيب الصبر عن المعصية يحتاج إلى جهههد نفسههي شهد عالج نفسك  نج
فقط لماذا؟

نف:الطالب   لنه ك
نف يد:الشيخ قك نف،  ننه ك   ل

 الدوجوارح:الطالب
نرك المعصههية مهها عليههك أي:الشيخ شتهه شرك ا شرك، المعصههية تهه قت ننه   أي نعم ل

تعههب، لكهن ال انفهس تتعههب إذا كهانت المعصههية ممها تهدعو إليهه ال انفههس
مذا ليس فيها إل تعب واحد الصبر عن قبت ال انفس ل شك إ رع وكففت ع انها ت
!المعصية ما هو مازن

  المعصية:الطالب
 المعصههية مهها فيههه إل معالدوجههة واحههدة أو[كههذا]لههى أي الصههبر ع:الشههيخ

 مدوجاهدة واحدة من جانب
... :الطالب

 أي يع اني مدوجاهدة ال انفس على الترك؟ اجزم:الشيخ
  مدوجاهدة ال انفس:الطالب

 على الترك، طيب لكن الدوجهد البدني ما في جهههد بههدني، الصههبر:الشيخ
على أقدار الله المؤلمة هههو أدناههها لمهاذا؟ لن المههر ليههس إليههك المههر

" إمهها أن تصههبر صههبر:ليس إليك المر تم فهو كمهها قههال بعههض السههلف
نو البهائم نل نس قو  نل شس دء الكرام، إما أن ت " صههح؟ ليههس م انههك أي عمههل، شههي



رلههي نت لبد أن يصيبك أصابك، يقول إن يوسف عليه الصلة والسلم إنههه اب
رلي يوسف بن يعقههوب ابتلههي بههأنوا،ع الصههبر نت شب بأنوا،ع الصبر الثلثة صح؟ ا
الثلثة؟ طيب هداية الله! الصبر على الطاعة؟

قبر على أقدار المؤلمة:الطالب  صبر على الطاعة وص
 ل ل، ل تروح الصبر على الطاعة بماذا؟:الشيخ

...دخل زليخهها فههي الغرفههة و .. الذي  الصبر على الطاعة الذي:الطالب
هذا صبر على

 ل ل:الشيخ
...  صبر على الطاعة هو نبي:الطالب

مح:الشيخ رض  يع اني هذا است انتاج عقلي لكن نريد شيء وا
ننوفنأ ي مسلم ا (( ... :الطالب ت  ))

 الدعاء يع اني؟:الشيخ
... :الطالب

نل ل؟ دعا إلههى اللههه:الشيخ  أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السدوجن و
هروهو في السدوجن (( لهلل ا نق خل هد ا لح ننوا خل هه ا لل لم ال نأ تر  خني نخ نن  هقنو در نف نت هم تب  نب ا خر أ

ن نء
له )39( لنلل هدو خن  لملل نن  هدو هب خع نت نم ا  )) هههذا ل شههك صههبر إنسههان مسههدوجون 

ويدعو ال اناس إلى التوحيد، طيب الصبر عن المعصية؟
امرأة العزيزامت اناعه عن موافقة  :الطالب  

 أحس انت امت انههاعه عههن موافقههة امههرأة العزيههز حيههن راودتههه عههن:الشيخ
.. نفسها، طيب الصبر على

. ما حصل له من إخوته ومن سدوج انه:الطالب
  أحس انت تمام:الشيخ

 )) (أجرهم)إنم ا َنينوفى الص ابرون أجرهم بغنير حس ابوقوله: ((  
مرا مههن بههاب اطمئ انههان نمى الثواب أجهه رمه س أي ثوابهم والله عز وجل بكر
نن نلم كههأ شسهه ني نن الجر مقابل عمل ل بههد أن  رئه ليش؟ ل قفا العامل الى استي
شقد بين الله وبين العامل وبيههن قوضة كأنه معاوضة وع العمل والدوجزاء معا
العابههد أن اللههه يعطيههه الثمههن الجههر مهه ع أن اللههه سههبحانه وتعههالى هههو
مرا هههو المتفضههل أول بههالتوفيق للعمههل ولههول أن اللههه مل وآخ نو لضل أ المتف
قلجر، وقههوله: (( ميهها بههايش؟ بهها أعانك وسددك ما قدرت، ثم المتفضل ثان

 )) يقول: " بغير مكيال ول ميزان " يع اني أن الجههر الههذيبغنير حس اب
نتههدقيق والمعاوضههة يعطيه الله عز وجل على العمل ليس على سههبيل ال
التي تكون بين العباد المعاوضة بين العباد عدل يع انههي مهها يعطيههك أكههثر



مما تستحق، وأمها ثهواب اللهه عهز وجهل علهى الصهبر فههو أكههثر بهدون
حساب فالحس انة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضههعاف كههثيرة،
نلههه مههن مء ل يههدركه عق مذا يتوق ع الصابر بأن له جههزا والصبر ل حساب له إ

إنملل ا َنيللنوفى الصلل ابرون أجرهللم بغنيللركههثرته؛ لن اللههه قههال: (( 
 ))، كما أن الصبر فيه فائدة عظيمة للنسان نفسه وهو ترويضحس اب

نمل، كثير من ال اناس يريد أن تكون المور بسرعة يدعو قح ال انفس على الت
نر وتتههأخر الجابههة فيقههول ليههش؟ نعههم وييههأس نضهه ششههف  قك الله عز وجل ب
نمههة فتدوجههده يريههد السههرعة فههي رئب عا نقول: اصبر، يحصل لل انههاس مصهها
قأن لطههن نفسههك علههى الصههبر هههذه تربيههة  قو اندوجلئه ف انقول: اصههبر اصههبر 
شبر مه ع انتظهار الفهرج يعتهبر مهن أعظههم نصه لطن نفسك على الصبر وال قو نت
العبادات؛ لنك إذا ك انت ت انتظر الفرج فأنت ت انتظر الفههرج مههن اللههه هههذه

واعلم أن النصللر مللععبادة وقد قال ال انبي عليه الصلة والسههلم: ( 
خرب نك  ) ال انصر قال: مهه ع الصههبر والفههرج مهه عالصبر وأن الفرج مع ال

رت المههور فههإن الفههرج أقههرب اليههك  قب قر قت نكلما اك شرب ف قك نن مهه ع العسههرال وأ
مرا،  نعميس .

؟... )) قل َني ا عب اد(( ...  :الطالب
 هذا الشكال سيكون الدوجواب عليه إن شاء الله ع انههدما نسههت انبط:الشيخ

صص ا له الدَنين((الفوائد، نعم  ((  قل إنأ ي أمرت أن أعبد الله مخل
نن  ((:الطالب ددَني هه اللل نللل صص ا  لل خخ هم نه  لل ند ال هب خع نأ خن  نأ هت  خر لم هأ دنأ ي  لإ خل  هق  )11(

نن  لمني لل خسلل هم خل نل ا لو نأ نن  هكللنو نأ خن  نلل هت  خر لملل هأ خن)12(نو لإ هف  نخلل ا نأ دنللأ ي  لإ خل  هقلل  
مم  لظني نع مم  خنو نَني نب  نذا نع دبأ ي  نر هت  خني نص هه)13(نع نللل صصلل ا  لل خخ هم هد  هب خع نأ نه  لل لل ال هق  

لنأ ي  نن)14(لدَني لرَني لسل نخ ا خل لن ا لإ خل  هقل له  لنل هدو خن  لمل خم  هت خئ لشل نمل ا  هدوا  هبلل خع نف ا  
ننو ههلل نك  لللل نذ نل  نأ لة  نمل نني ا لق خل نم ا خنو نَنيل خم  لهلل للني خه نأ نو خم  هه نسلل هف خن نأ هروا  لسلل نخ نن  لذَني لل ا

هن  لبني هم خل هن ا نرا خس هخ خل خن)15(ا لملل نو لر  لنلل ا نن ال لم تل  نل هظ خم  له لق خنو نف خن  لم خم  هه نل  
نَني ا هه  ند نب ا لع له  لب هه  لل هف ال دنو نخ هَني نك  لل نذ تل  نل هظ خم  له لت خح لدينت نب ا لع لن  هقنو لت نف ا   ))

 نعم؟:الشيخ
لن  ((:الطالب هقنو لت نف ا لد  نب ا لع نَني ا  خن)16(  نأ نت  هغنو لطلل ا هبنوا ال نن نت خج نن ا لذَني لل نوا  

لد  نب ا لع خر  دش نب نف نر ى  خش هب خل هم ا هه نل له  لل نلى ال لإ هبنوا  نن ا نأ نو نه ا  هدو هب خع نن)17(نَني لذَني لل  ا
هه لللل هم ال هه ندا نهلل نن  لذَني لللل نك ا لئ نل هأو هه  نن نس خح نأ نن  هعنو لب لت نني نف نل  خنو نق خل نن ا هعنو لم نت خس نَني
لب نب ا خل نخل هلنو ا هأو خم  هه نك  لئ نل هأو نو  ))



قل بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيههم قههال اللههه تعههالى: (( :الشيخ
 )) إلههى آخههره ونحههنإنأ ي أمرت أن أعبد الله مخلصلل ا للله الللدَنين

تكلم انا على ما سبق حتى الفوائد أخذناها؟
أخذناها ل ما :الطالب

  نعم:الشيخ
 )) فههيقل َني ا عب اد الذَنين آمننوا اتقنوا ربكمقال الله عز وجل: ((  
رد نر ال انبي صلى الله عليه وسههلم بههأن يقههول لل انههاس: يهها عبهها شم قأ هذه الية 
نقوا ربكم نت .الذين آم انوا ا
ننه ل بد م ع اليمان من التقوى؛ لقههوله: (( مضا يع اني من فوائدها أ وفيها أي

 قل َنيلل ا عبلل اد(( )) وهههذه الصههيغة َني ا أَنيه ا الذَنين آمننوا اتقنوا ربكم
هقنوا ربكم لت هننوا ا نم نلها الرسول صلى الله عليههه وسههلمالذَنين آ  )) لم يق

مة نحوههها ولكههن اللههه تعههالى بهذا اللف ظ لكن سيقول يا عباد الله أو كلمهه
لين الخلص لله عز وجل في هذه العبادة .أضاف ذلك إلى نفسه ليب
ومن فوائد هههذه اليههة أن الههرب وهههو الخههالق المالههك المههدبر هههو أهههل

رره كمهها قههال تعههالى فههي سههورة المههدثر:   هنو أهللل((التقوى دون غيهه
(( التقنو ى وأهل المغفر ة

نن للمحسهه انين فههي هههذه الههدنيا حسهه انة؛ لقههوله: ((  للذَنينومههن فوائههد أ
.(( أحسننوا فأ ي هذه الدنني ا حسنة
نق الثههواب رح قت قمههن يسهه رل قواب  نث لدوجل ال قع رمه ي رله وكر نن الله بفض ومن فوائدها أ
رة الخرة بكثير ق ان نن حس انة الدنيا دون حس .في الدنيا قبل الخرة؛ ل
ومههن فوائههد هههذه اليههة وجههوب المهههاجرة إلههى اللههه ورسههوله إذا كههان

ةر ل يقدر على إظهههار دي انههه؛ لقههوله:  شف نك  وأرض الله((النسان في بلد 
.(( واسعة
رن الدعوة إقامة الحدوجههة؛ شس نح رمن  ننه من الدعوة إلى الله و ومن فوائدها أ

قر لحهد أن يقهول: ل أجهد وأرض الله واسعة((لقوله:  شذ نعه  )) فهإنه ل 
مرا قج ند مها رج قأ مأ أو ل  قدوج  مل

نن الرض لله لقوله:   )) وهذا كما وأرض الله واسعة((ومن فوائدها أ
لن الرض لله َنينورثه ا من َنيش اء من عبلل ادهقال موسى لقومه: ((  إ

.(( والع اقبة للمتقنين
قره بغير حساب؛ لقهوله: نفى أج قو قبه ي رح نن صا ومن فوائدها فضيلة الصبر وأ

.((  إنم ا َنينوفى الص ابرون أجرهم بغنير حس اب((



ننه نم الله عز وجل حيث جعههل الثههواب بم انزلههة الجههر كههأ قر قك ومن فوائدها 
رمل لقوله: ((  قعا نم قوض به اله قعا ني نرهممعاوضة  أج  ))

 قل إنللأ ي أمللرت أن أعبللد((ثم قال تعالى -في ابتداء درس اليوم-: 
صص ا له الدَنين شرت) أي أمرنيالله مخل رم نأ  )) (قل) يع اني يا محمد  (إني 

ربه ششهه نن الفاعل معلوم وهذا ي ربي وهذه الصيغة تأتي بالب اناء للمدوجهول؛ ل
حديث ابن عباس رضي الله ع انهما أن الرسول صلى اللههه عليههه وسههلم

هظمقال: (  خع نأ ند على سبعة  هج خس نأ نأن  هت  خر لم هأ  ) 


